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Noha úgy tűnik, a kormány Szakály Sándor ügyében is “beleállt” eddigi merev álláspontjába,
kormányzati forrásból származó értesüléseink szerint ha végül “nagyon muszáj lesz”,
“beáldozzák” a kormány által alapított Veritas Történetkutató Intézet vezetőjét, hogy
megmutassák: hajlandóak az engedményekre.Szakály személye egyik kiemelt témája volt a
zsidó kerekasztal megbeszélésének, miután a ’41-es kamenyec-podolszki deportálást
“idegenrendészeti intézkedésnek”, az érintett mintegy húszezer meggyilkolt zsidót pedig
“bizonytalan állampolgárságúnak” nevezte.
Az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy utóbb azzal a megjegyzéssel kért bocsánatot: “én egy
olyan kifejezést használtam, ami az akkori időszakban egy szakkifejezés volt”.Kijelentése
miatt a Mazsihisz és más szervezetek, közéleti személyek valamint a DK és az MSZP is a
távozását követelte – eddig hiába. L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának
fideszes elnöke pedig védelmébe vette, mondván: “személyesen is ismerem, kiváló
történész és elkötelezett demokrata”.
A Miniszterelnökség azért Lázár és a kormány nevében is igyekezett elhatárolódni és
közölték: “Szakály Sándor nem a Miniszterelnökség, vagy Lázár János álláspontját
ismertette. Ő egy történész, a Veritas Intézet pedig pont azért jött létre, hogy a történészek
elmondhassák a véleményüket, és vitatkozhassanak.” A héten némi sajnálkozás közepette
azért Semjén Zsolt is védelmébe vette Szakályt.A miniszterelnök-helyettes a DK-s Oláh
Lajos írásbeli kérdésére adott szerdai válasza úgy hangzik: “Tájékoztatom, hogy a kormány
nem ért egyet Szakály Sándor álláspontjával”.
Mivel úgy tűnt, hogy ettől még Szakály pozíciója megingathatatlan, tegnap írásban fordult a
Népszava Lázár Jánoshoz, azt tudakolva: mi indokolja, hogy tovább vezesse a Veritast
Szakály Sándor, ha kijelentésével az intézetalapító és a munkáltatói jogokat gyakorló állami
szerv nem tud és nem akar azonosulni, sőt folyamatos magyarázkodásra kényszerül miatta?
Lapzártánkig kérdésünkre nem kaptunk választ. Az államtitkár a kerekasztal ülése után sem
tért ki Szakályra. Pedig a Mazsihisz enöke szerint “egy ilyen fontos kormányintézménynek
ennél méltóbb vezetőre van szüksége”. Ráadásul nemcsak a Mazsihisz és az ellenzék
tiltakozott, illetve a nemzetközi sajtó cikkezett, Randolph L. Braham világszerte ismert
holokausztkutató tiltakozásul visszaadta magas magyar állami kitüntetését, a DK pedig
holokauszttagadás miatt feljelentést is tett Szakály ellen. Sőt – mint beszámoltunk róla – a
botrány miatt módosíthatják az MTA etikai szabályzatát, amely jelenleg nem teszi lehetővé,
hogy morális ügyek miatt eltávolítható legyen egy köztestületi tag.
Szakályt mindennek ellenére is a védelmébe vette patrónusa, az őt a Veritas élére javasló
Boross Péter is. A volt miniszterelnök szerint “volt akkoriban egy idegenrendészeti eljárás”,
és “galád dolog” azzal vádolni Szakályt, hogy tagadja a holokausztot. Hozzátette: azért
javasolta Szakályt, mert az ő történelmi szemlélete “sokkal egészségesebb, mint a
különböző kurzusszemélyiségeké, akik vagy ide vagy oda elfogultak”.
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